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نتایج و تحلیل

چکیده
به منظور بررسی اثر  -8هیدروکسی کینولین سولفات بر عمر گلدانی و کیفیت گلهای شاخه بريده رز رقم آنجلینا،
آزمايشی در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار در سه تکرار اجرا شد .صفات مختلف از جمله طول عمر گل ،وزن تر
نسبی ،وزن خشک گلبرگها و برگها ،قطر گل ،قطر ساقه ،میزان کلروفیل ،میزان آنتوسیانین ،محتوای آبی ،میزان
نشت يونی ،فعالیت آنزيمهای کاتاالز و پراکسیداز ،شاخص ثبات غشاء سلولی ،میزان قند محلول ،میزان جذب محلول
در سه زمان روزهای اول ،روز  8و روز  16مورد اندازه گیری قرار گرفتند .براساس نتايج به دست آمده ،اثر -8
هیدروکسی کینولین سولفات بر صفات مختلف گل رز ،تفاوت معنیدار نشان داد .در بررسی اثرات اصلی تیمارها ،صفات
مختلف گل رز از جمله وزن تر نسبی ،نسبت وزن تر به وزن خشک گلبرگها ،قطر گل ،قطر ساقه ،میزان کلروفیل،
میزان آنتوسیانین ،فعالیت آنزيمهای کاتاالز و پراکسیداز ،محتوای آبی ،میزان قند محلول و میزان جذب محلول
باالترين میانگین را در کاربرد  -8هیدروکسی کینولین سولفات به میزان  300میلی گرم در لیتر نشان دادند .نتايج
نشان داد که اين ترکیب میتواند موجب افزايش ماندگاری گل شاخه بريده رز شود.

براساس نتايج به دست آمده ،اثر  -8هیدروکسی کینولین سولفات بر صفات مختلف گل رز ،تفاوت معنیدار نشان
داد .در بررسی اثرات اصلی تیمارها ،صفات مختلف گل رز از جمله وزن تر نسبی ،نسبت وزن تر به وزن خشک گلبرگها،
قطر گل ،قطر ساقه ،میزان کلروفیل ،میزان آنتوسیانین ،فعالیت آنزيمهای کاتاالز و پراکسیداز ،محتوای آبی ،میزان قند
محلول و میزان جذب محلول باالترين میانگین را در کاربرد  -8هیدروکسی کینولین سولفات به میزان  300میلی گرم در
لیتر نشان دادند
 -8هیدروکسی کینولین سولفات از رايج ترين میکروب کشها ،در تحقیقات زيادی بر روی گلهای شاخه بريده
باعث افزايش عمر پس از برداشت شده است -8 .هیدروکسی کینولین سولفات به عنوان میکروب کش ،با جلوگیری از
بسته شدن آوندها توسط میکروبها ،حفظ تورژسانس برگها ،وزن تر و کلروفیل در تحقیقات زيادی بر روی گلهای
شاخه بريده باعث افزايش عمر پس از برداشت شده است.
اثرات کاربرد سطوح مختلف هیدروکسی کینولین سولفات بر فعالیت آنزيم کاتاالز و پراکسیداز در سطح  5درصد

مقدمه

اختالف معنیداری داشت .مرحله پیری به دلیل تغییر طول دوره رشد گیاه ،يکی از عوامل تعیین کننده عملکرد در

کشور ايران به دلیل وجود اقلیمهای متنوع ،امکان پرورش گونههای بسیاری را در تمام فصول سال فراهم میکند.

گیاهان میباشد .از سالها پیش تنش اکسنده به عنوان يکی از عوامل مؤثر در آغاز پیری شناخته شده است .طبق اين

با اين وجود ايران سهم اندکی از بازارهای جهانی گل را در اختیار دارد .از جمله مشکالت تولید گل و گیاهان زينتی در

نظريه ،دلیل اصلی کاهش توانايی سیستمهای بیولوژيک در زمان پیری ،افزايش تخريب ماکرومولکولها به وسیله

ايران پايین بودن عملکرد ،کیفیت و طول عمر پس از برداشت گلها است که ناشی از عدم آگاهی تولیدکنندگان با

راديکالهای فعال اکسیژن میباشد.

عملیات پس از برداشت است .با توجه به اهمیت گلهای شاخه بريده ،افزايش طول عمر پس از برداشت و حفظ کیفیت
آنها ،تحقیقات بسیاری بر روی روشهای بهبود و حفظ کیفیت گل رز در زنجیره تولید و پس از برداشت آن انجام شده
و يا در حال انجام است .عمر گلجايی گلهای رز شاخه بريده اغلب بسیار کوتاه است .از عواملی که باعث کاهش طول
عمر گل میشوند ،انسداد آوندی میباشد که عواملی چون ،باکتریهای موجود در محلول گلدانی ،اکسیده شدن تاننها

نتیجه گیری
اسانسهای گیاهان دارای ويژگیهای محافظتی بوده و در ارتباطات سلولی و گیاهی نقش دارند و

در ساقه ،تجمع هوا و پاسخهای فیزيولوژيکی ساقهها به برش و اثرات اتیلن در مسدود شدن آوندها دخیل میباشند.

بقای گیاهان را تحت شرايط تنش تأمین میکنند .نتايج تحقیقات مختلف داللت بر آن دارد که بین

همچنین هنگامیکه تبخیر و تعرق بیشتر از جذب آب صورت گیرد ،در نتیجه پژمردگی گل را باعث میشود که منجر

سرعت تخريب آنتوسیانین و ماندگاری گل همبستگی وجود دارد و سرعت کاهش مقدار آنتوسیانین در

به از بین رفتن گیاه میشود.

نمونههای تیمار شده با ترکیبات نگهدارنده مؤثر و مناسب ،نسبت به شاهد کمتر بوده است

با توجه به اين که اسانسهای گیاهی ترکیبات طبیعی هستند که در ساختار گیاه وجود دارند و برای انسان و
محیط زيست مضر نمیباشند ،لذا در اين تحقیق از اين ترکیبات به عنوان ضد میکروبی (ضد قارچ و ضد باکتری)
استفاده گرديد -8 .هیدروکسی کوئینولین سولفات به عنوان میکروب کش ،با جلوگیری از بسته شدن آوندها توسط
میکروب کشها ،حفظ تورژسانس برگها ،وزن تر و کلروفیل در تحقیقات زيادی بر روی گلهای شاخه بريده باعث
افزايش عمر پس از برداشت شده است.
هدف از اين تحقیق بررسی اثرات غلظتهای مختلف اين ترکیب بر میزان عمر گلجايی گلهای شاخه بريده رز
رقم آنجلینا بود.

مواد و روش ها
اين پژوهش در آزمايشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمیياسوج در قالب طرح
کامالً تصادفی با سه تیمار در حضور شاهد و در سه تکرار انجام شد .گلهای بريده رز رقم آنجلینا از گیاهان مادری جدا و
در ساعات اولیه صبح به آزمايشگاه منتقل شدند .تمامیگلها در مرحله غنچه ،زمانی که کاسبرگها از گلبرگ جدا شده
و به سمت خارج برگشته ولی گلبرگها هنوز شروع به شکوفايی نکرده بودند (به سمت خارج برنگشته بودند) برداشت
شده و تمام غنچهها يکنواخت بوده و در مرحله يکسانی از شکوفايی قرار داشتند.
ترکیب  -8هیدروکسی کینولین سولفات به مقدار الزم از شرکت دارويی زرد بند تهیه شده و مورد استفاده قرار
گرفت .هیدروکسی کینولین سولفات در سه غلظت  300 ،150و  600میلی گرم در لیتر تهیه شدند غلظت صفر (آب
مقطر) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .تیمارها در سه زمان روز اول ،روز هشتم و روز شانزدهم ،مورد اندازه گیری قرار
گرفتند .صفات مورد بررسی عبارت بودند از :طول عمر گل ،وزن تر نسبی ،وزن خشک گلبرگها و برگها ،قطر گل ،قطر
ساقه ،میزان کلروفیل ،میزان آنتوسیانین ،محتوای آبی ،میزان نشت يونی ،فعالیت آنزيمهای کاتاالز و پراکسیداز ،شاخص
ثبات غشاء سلولی ،میزان قند محلول ،میزان جذب محلول.
دادههای حاصل از آزمايش به وسیله نرم افزار

SAS

مورد آنالیز قرار گرفت ،سپس مقايسه میانگین صفات مورد

بررسی به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح  5درصد صورت گرفت و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار
 Excelانجام

شد.

استفاده از ترکیبات دارويی با منشاء طبیعی میتواند در صنعت گل و گیاه زينتی در افزايش
کیفیت و ماندگاری گلهای شاخه بريده موثر باشد .آزمايش حاضر نشان داد که ترکیب  8هیدروکسی
کینولین سولفات تاثیر بسزايی در افزايش عمر گلجايی گل شاخه بريده رز دارد.
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